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 چکیده

غیرپروتئینی  های تیول گروه و  9و گلوتاتیون پراکسیداز  8، کاتاالز 7فعالیت سوپراکسید دسموتاز میزان ما 

های خونی مبتالیان به آرتریت روماتوئید را پیش و پس از درمان  احیا شده( در لنفوسیت  تیون)گلوتا 

های دارویی  مبتالیانی که درمان های اکسیدانی در لنفوسیت سیستم آنتیبیورزونانس بررسی کردیم. شرایط 

های تیول  اکسیدانی و کاهش محتوای گروههای آنتیآنزیم  سازی کنند با فعالاستاندارد را دریافت می

های تیول را افزایش داد و فعالیت سوپراکسیداز  شود. درمان بیورزونانس محتوای گروه مشخص می

حال، فعالیت کاتاالزی باالتر از گروه کنترل باقی  دسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز را طبیعی کرد. با این 

های  انس مکانسیم که درمان بیورزون ت ها نشانگر این است یاکسیدانی لنفوس ماند. تغییرات در سیسستم آنتی

 کرده است.   فعال محافظتی غیراختصاصی را در بیماران آتریت روماتوئید 

 ، درمان بیورزونانس اکسیدانی لنفوسیت : آرتریت روماتوئید، سیستم آنتیواژگان کلیدی
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(  RAاختالالت خودایمنی از جمله آرتریت روماتوئید ) ایجاد در ( ROS) 10های فعال اکسیژن نقش گونه

)رادیکال سوپراکسید، رادیکال  های فعال اکسیژن [. گونه5توجهات زیادی را بخود جلب کرده است ] 

  دخیل هستند  در طی آرتریت روماتوئید  ب در ایجاد آسیو غیره(  11، پروکسی نیتریل 2O2Hهیدروکسیل،  

های خون محیطی مبتالیان به آرتریت روماتوئید  لنفوسیت  ی اکسیدانسیستم آنتی[. اطالعات کمی درباره 9]

 [. 2تواند این سیستم را تنظیم کند یا خیر ]( می BRTوجود دارد. مشخص نیست آیا درمان بیورزونانس )

احتمال اصالح  وئید را بررسی و های مبتالیان به آرتریت روماتاکسیدانی لنفوسیت ما در اینجا سیستم آنتی

 اختالالت مربوطه با کمک درمان بیورزونانس را ارزیابی کردیم. 

 

 هامواد و روش

را معاینه کردیم. تمامی   II-IIIدر مراحل ساله( مبتال به آرتریت روماتوئید  60-19بیمار خانم ) 20ما 

-( را دریافت میmg 200-50)دوز روزانه   12غیراستروئیدی دیکلوفوناکضد التهابی بیماران داروی  

، 14آمینوکینولین ( و یکی از داروهای mg  15-5روزانه  ، دوز n=7) 13بیمار نیز پردنیزولون  7ردند، ک

IMEDIS-درمان بیورزونانس با استفاده از دستگاه  . دریافت کردند  را 16و سولفاساالزین  15متوترکسات 

FOLL های  دقیقه صورت پذیرفت. آنالوگ  30-20هر جلسه یک بار در هفته و    ماه نه   مدت  به

 [. 7انتخاب شدند ] شده های هومیوپاتی متناسب با شرایط بیمار و بصورت شخصی الکترونیکی درمان 

 درمان گرفته شدند.   [پایان ]ماه پس از   3-2های خون پیش از شروع درمان، در پایان درمان و نمونه

 شدند. همان گروه سنی میزن سالم در   10گروه کنترل شامل 

فیکول  -اوروگرافین  شیب چگالیدر با سانتریفیوژ خون محیطی ای(  هستههای تک ها )سلوللنفوسیت 

(p=1.077 و دوبار شستشو در بافر فسفات جداسازی شدند. فعالیت )اکسیدانی در  های آنتیهای آنزیم

.  متالشی شدند باره و گرم شدن چندین (-ºc20)ها با فریز شدن ند. سلولگیری شد بافرهای خاص اندازه

 اکسیدانی محاسبه شدند. های آنتیهای آنزیمفعالیت سپس 

مطابق   17نیتروبنزوئیک( اسید - 2بیس )- دیتیو-ʹ 5،5های احیاشده تیول با استفاده از  غلظت گروه محاسبه 

بیس  - دیتیو-ʹ 5، 5واکنش میان در نتیجه  [. 4آنچه در متون مربوطه توصیف شده است صورت گرفت ]

 
10 Reactive oxygen species 
11 peroxynitrite 
12 diclofenac 
13 prednisolone 
14 aminoquinoline 
15 methotrexate 
16 sulfasalazine 
17 5,5'- dithio-bis(2-nitrobenzoic) acid 



3 

 

  محصولی رنگی با حداکثر جذب نوری برابر ، SHهای نیتروبنزوئیک( اسید و محلول اسیدی گروه-2)

nm  412  =λ   بدست آمد . 

بوتیل  - ترت با استفاده از و  گلوتاتیون احیا شده  توجه به ( با  GSH-Pxگلوتاتیون پراکسیداز )فعالیت 

(  SODسوپراکسید دیسموتاز ) فعالیت کل میزان [.  4] تخمین زده شد  به عنوان سوبسترا  18هیدروپراکسید 

[. فعالیت کاتاالز با توجه به نرخ تجزیه  10مطابق توصیفات آورده شده در متون مربوطه محاسبه شد ]

2O2H   [. 12]  تعیین شد 

  p 0.05مورد تحلیل قرار گرفتند. سطح معناداری برابر  واندر واردن   X  آزمون نتایج با استفاده از 

 تعیین شد. 

 

 نتایج 

های خونی مبتالیان به  در لنفوسیت  GSH-Px، کاتاالز و  SODپیش از درمان بیورزونانس، فعالیت 

از سطوح نرمال بودند. محتوای  باالتر برابر  % 92% و 42%، 109به ترتیب آرتریت روماتوئید  

.  ( 1یر )تصو  تر بود پایین % 17های تیول غیرپروتئینی در این بیماران در مقایسه با  گروه کنترل گروه

% باالتر از سطح  41اما همچنان  ،% کاهش یافت 37تا   GSH-Pxدر طی درمان بیورزونانس فعالیت  

کاتاالز  فعالیت % کاهش یافت. 19تا  ،کنترل بود باالتر از  %  109که  SODنرمال باقی ماند. فعالیت 

برابر  %  121% افزایش یافت و به 44های تیول غیرپروتئینی تا توای گروهح بدون تغییر باقی ماند. م

 (. 1سطح کنترل رسید )تصویر 

اکسیدانی پس از پایان  های آنتی های آنزیمهای تیول غیرپروتئینی و فعالیت این تغییرات در محتوای گروه

ماه پس از درمان بصورت زیر    3-2محاسبات صورت گرفته در . ند درمان بیورزونانس ادامه یافت

% کنترل رسید. فعالیت  138% افزایش یافت و 67های غیرپروتئینی تیول تا محتوای گروه هستند. 

GSH-Px    تر از سطح مشاهده شده پیش از درمان رسید.  % پایین 58به سطح کنترل رسید و نزدیکی به

% باالتر از سطح کنترل باقی ماند. فعالیت کاتاالز  51افت، اما به شکل فزاینده کاهش ی SODفعالیت 

 بدون تغییر باقی ماند. 

مشاهدات ما   [. 14است ] مرتبط درون سلولی  SOD یافته   کاهش آرتریت روماتوئید معموال با فعالیت 

در مبتالیان به آرتریت روماتوئید به شکل معناداری باالتر از افراد   SODحاکی از آن بودند که فعالیت 

ها و داروهای  ، هورمونداروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی احتماال با درمان با مورد سالم است. این 

. شوربختانه  مرتبط است  های اکسیژن آزاد سرکوبگر ایمنی و پاسخ جبرانی سلول به تولید دایمی رادیکال

بیورزونانس دریافت کردند. در بیماران دارای  بیشتر بیماران داروهای متداول را پیش و در طی درمان  

-می داروهای ضدالتهابی غیر استروئیدی به شکل مشخصی این پارامتر را افزایش  SODفعالیت پایین 

 
18 tert-butyl hydroperoxide 



4 

 

-سرکوب می SODیایی توسط های پیشین نشان دادند که التهاب و فاگوسیتوز باکتر [. پژوهش 13ند ] هد 

 . [13]  نه شرایط بیمار را بهبود بخشید به شکلی فعاال  SODفعالیت   تنظیم [. 11وند ]ش

با وجود کاهش  شرایط بالینی مبتالیان به آرتریت روماتوئید در طی درمان بیورزونانس  ،ما  پژوهشدر 

پاسخ التهابی و  توان این فرضیه را مطرح کرد که درمان بیورزونانس  یافت. می د بهبو SODفعالیت 

 . کاهش داد های سازگارانه را واکنش 

 

 

 

 
 

( در d) SHهای ( و محتوای غیرپروتئینی گروهc( و کاتاالز )b(، گلوتاتیون پراکسیداز )a) SODهای فعالیت. 1تصویر 

  3-2( و  3(، بالفاصله پس از درمان )2(، پیش از درمان )1سلول(: کنترل ) 610مبتالیان به آرتریت روماتوئید )در هر 

 (.4ماه پس از پایان درمان بیورزونانس )
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  2O2Hقرار دارد. این آنزیم   هاوزوم است که درون پراکسید ( heme) م ه    گروه  کاتاالز یک آنزیم حاوی

های منتشر شده نشان  شود. دادهمی منجر های فعال اکسیژن به تولید متابولیت کار اینکند که را تجزیه می

[. در  6] قرار دارد  در حالت تهیج اولیهشود تشکیل می 2O2Hپس از تجزیه   2O%  0.5دادند که 

  منجر به کاهش تولید بدون تغییر باقی ماند. احتماال درمان بیورزونانس آزمایشات ما فعالیت کاتاالز 

2O2H  مد  نیست را  ها کلیدی در لنفوسیت  ی اکسیدانتوان این احتمال که کاتاالز آنزیم آنتی. میشود نمی

 . نظر قرار داد 

GSH-Px  تولید    وبا اکسید کردن گلوتاتیون  در سیتوپالسم میتوکندری قرار گرفته است. این آنزیم

  2O2Hبرای   Px-GSHمیل ترکیبی  کند. را کاتالیز میتجزیه انواع پراکسیداز   ،های مربوط به آنکونژگه 

-عمل می ]از کاتاالز[   موثرتر H2O2های پایین  در غلظت  GSH-Pxاز کاتاالز بیشتر است. بنابراین 

از مقادیر آن   رتریت روماتوئید به شکل معناداریدر مبتالیان به آ GSH-Pxفعالیت  ،ما در پژوهش . ند ک

  یافت فزاینده در طی درمان بیورزونانس کاهش  یآنزیم به شکل این  در افراد سالم پیشی گرفته بود. فعالیت 

 نداشت.  ی گروه کنترل تفاوتبا مقادیر مربوطه در تقریبا و پس از درمان 

تولید شده در طی    OHهای  رادیکال در برابر ها نقشی اساسی در محافظت از سلول SHترکیبات حاوی 

د.  نکنها حفظ میها و بافت احیا را در سلول-ترکیبات تیول هوموستاز اکسایشکنند.  ایفا می 19واکنش فنتون 

به عنوان واکنش    این حالت  شود کهمی های تیول گروهتعدیل اکسیداتیو قابل بازگشت استرس باعث 

،  شرایط غشا سلول  ،این تغییرات [. 1]  شود در نظر گرفته می غیراختصاصی به فاکتورهای شدید 

ها و تولید مثل سلولی  و بر فعالیت آنزیمد  ندهرا تغییر میهای چسبندگی آن نفوذپذیری آن و ویژگی

تحت اکسیداسیون قرار   اول از همه  SHاند که ترکیبات حاوی . مطالعات پیشین نشان دادههستند تاثیرگذار 

شود.  می  ی ]مهم[ سلولی ها های عملکردی و مولکول مانع اکسیداسیون سایر گروه  اتفاقگیرند. این می

رابطه  در طی درمان بیورزونانس  GSH-Pxفعالیت  پروتئینی و های تیولی غیرتغییرات در غلظت گروه

 . شتند معکوس دا

-ها را نشان میمقاومت غیراختصاصی ارگانیسممیزان اکسید شده و احیا شده  SHهای نسبت میان گروه 

 [. 7هد ]د 

مبتالیان   هایاکسیدانی لنفوسیت آنتیسیستم  ،مشاهدات ما نشانگر آن هستند که پیش از درمان بیورزونانس

-فعالیت  قرار دارد؛ متشنج کنند در حالت به آرتریت روماتوئید که درمان دارویی متداول را دریافت می

درحالی که   ،کرده بود و کاتاالز افزایش پیدا   GSH-Px ،SODاکسیدانی کلیدی های آنتیهای آنزیم 

را  احیا شده  SHهای  محتوای گروه. درمان بیورزونانس یافته بود های تیول احیا شده کاهش محتوای گروه

افزایش محتوای گلوتاتیون و القای سنتز   کند. را طبیعی می GSH-Pxو    SODدهد و فعالیت افزایش می

ها نشان دادند که درمان  [. این داده3د ] نبخش ذخایر محافظتی ارگانیسم را بهبود می ، پروتئین استرس

 
19Fenton reaction :اکسیدان با  اسیدي محیط یک در کاتالیست  عنوان به آهن یون آن در که  است  فنتون  شیمیایي اکسیداسیون فرایندهاي  از یکي  

 . نماید مي هیدروکسیل رادیکال  تولید و  شده  واکنش وارد
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گذارد. درمان  برجای میمبتالیان به آرتریت روماتوئید  را بر  گونی گونا بیورزونانس تاثیرات 

رسان  های محافظتی غیراختصاصی ارگانیسم در برابر فاکتورهای آسیب مکانیسم فعال شدن بیورزونانس 

 کند.  تحریک میرا داخلی و خارجی 
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